
बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा

जाहिरात

बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचचा अुंतगतर्गत प्र म्ख रुख रुगुालिचके,  हशशेकेष रुख रुगुालिचके,  उपनगरयच

रुख रुगुालिचके श साशतर्गजलनक आरआरोख रुगच खाातचाुंतगतर्गत प्रसगलतगृिके चाुंचचा आच्या आसंापनकेशरयलि खालियलि तखालील तकातचात न्गद

ककेलिकेलिय  पररचहारी“ कहा (  Staff Nurse)” चा सुंशगातर्गततीलि पदके भरणचासाठाठी हशहित अितर्गता  धारु करुाऱचा श

अटयुंचती पगततर्गता करुाऱचा इचचमक उ्केदशाराुंकडगन हद.08/03/2023  तके हद.21/03/2023 चा कालिाश धतीत

जाहिराततीद्ारके अजतर्ग ्ागहशण चात चकेत आिकेत. 

1 अजतर्ग 

लच्या आसशकारण चाचके

हठकाु

वैद्यकयकीय अलअधिक्षक यहाुंचयांचे कहायहाकार्यालिय, कस ् मरबहा रुुग ु हालिय (संुंसंगकार्याजन य ररोगहाुंसंहाठठ),

वॉरकार्या नुं.07, (प्रलरशिक्षु/लियांचेक चर हॉलि), ्ध यव्र्ती कहारहागृहहासं्रोर, संहानयांचे गमरुजजी ्हागकार्या, 

(ऑरकार्यार ररोर), लचुंचपरोकळजी (पल्चि्), म् ुंबई-400 011. 
2 अजतर्ग 

लच्या आसशकारण चाचा  

कालिाश धती

रि.08/03/2023 ्यांचे रि.21/03/2023 पय्यं्

सकाळती 11.00 तके सुंध् चा. 05.00 पच्यंत अजतर्ग सादर कराशा.

(प्रात चकेक शेलनशार, रहशशार श साशतर्गजलनक समटटय शगळगन)  

पिहाचयांचे नहाव पररचहारीकहा  – (  Staff Nurse) गट - क

एकूु ररक जहागहा – 652

सातव चा शकेतन आचआरोगानमसार शकेतनच्या आस तर - ए् -21  

शकेतनशकेुती - रु.35400-112400/- अल धक अनमजकेच भात तके.



एकूु ररक पिहाुंपैकयकी 90% ररक पियांचे फक बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पररचयहाकार्या रशिहाळयांचे्ून उन उतजीुकार्या तीर्ण झहालियांचेण झालेलयहा 

उ्यांचेिवहारहाुं्अूधिन भरणयहासंहाठठ कपपजीकृ् आरक्षु ण खहालिीलिप्र्हाुयांचे  

रुख रुगुालिचाचके
नाश

कपपतीकृत आरक्षु प्रशगतर्ग एकग ु
हरक्त 
पदकेअजा अज हशजा

(अ)
भज
(ब)

भज
(क)

भज
(ड)

हश्ाप्र इ्ाश आद मघ खमलिा

प्र्मख 
रुख रुगुालिचके श 
हशशेकेष 
रुख रुगुालिचके श 
साशतर्गजलनक 
आरआरोख रुगच 
खाातचाुंतगतर्गत 
उपनगरयच 
रुख रुगुालिचके श 
प्रसमलतगृिके

सशतर्गसा धारु 25 10 09 03 05 03 03 61 42 223 384

खकेळाडग 5% 01 - - - - - - 05 02 17 25

प्रकलपग्रच्या आसत 5% 01 - - - - - - 05 02 17 25

भगकुंपग्रच्या आसत 2% - - - - - - - 01 - 07 08

्ाजती सैलनक 15% 04 02 01 - - - - 14 09 54 84

पदशती धर / 
पदहशका धारक 
अुंशेकाललिन 10%

03 02 - - - - - 08 06 36 55

अनहार 1% 06 पदके आरलक्षत िआरोतात 06

एकूु 34 14 10 03 05 03 03 94 61 360 587

 हदव चाुंग - 4% ्िाराष ट्र शेासन लनुतर्गच क.हदव चाुंग-2021/प्र.क.33/नहश-28 हद.16.04.2021
अन शचके 'पहरचारयका '  सुंशगातर्गकरयता  हदव चाुंग पदलनलश्चितती करण चात आलिय आिके.
ात चाअनमषुंगानके 'पहरचारयका '  सुंशगातर्गकरयता  एकग ु 23 पदके आरलक्षत आिकेत.  सदर
पदके प्रात चकेकेकी  
a) LV- Low Vision (क्षतीु दृृषती) ् धमन 09 पदके,
b) OL- One Leg ( 1 पाच), CP- Cerebral Palsy ( े्ंद गचा पक्षाघात),  
LC- Leprosy Cured (कम ष्ठरआरोग ्मक्त), Dw- Dwarfism (शेाहररयक शाढ खम ुंटुके),
AAV- Acid Attack Victim (आमलि िललिाग्रच्या आसत) ् धमन 07 पदके,
c) SLD- Specific Learning Disability (हशलशेृष लशेक्षु अक्ष्ता)
   MI-Mental Illness (्ानलसक आजार) ् धमन 04 पदके,
d) MD- Multiple Disabilities Involving (a) to (c) ् धमन 03 पदके  भरण चात चकेततीलि. 



एकूु ररक पिहाुंपैकयकी 10% ररक पियांचे बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा व इ्र ्हानय्हाप्रहाप्त पररचयहाकार्या रशिहाळयांचे्ून उन उतजीुकार्या 

तीर्ण झहालियांचेण झालेलयहा उ्यांचेिवहारहाुं्अूधिन भरणयहासंहाठठ कपपजीकृ् आरक्षु ण खहालिीलिप्र्हाुयांचे  

रुख रुगुालिचाचके
नाश

कपपतीकृत आरक्षु प्रशगतर्ग एकग ु
हरक्त 
पदकेअजा अज हशजा

(अ)
भज
(ब)

भज
(क)

भज
(ड)

हश्ाप्र इ्ाश आद मघ खमलिा

प्र्मख 
रुख रुगुालिचके श 
हशशेकेष 
रुख रुगुालिचके श 
साशतर्गजलनक 
आरआरोख रुगच 
खाातचाुंतगतर्गत 
उपनगरयच 
रुख रुगुालिचके श 
प्रसमलतगृिके

सशतर्गसा धारु 04 02 01 - - - - 09 05 29 50

खकेळाडग 5% - - - - - - - - - 01 01

प्रकलपग्रच्या आसत 5% - - - - - - - - - 01 01

भगकुंपग्रच्या आसत 2% - - - - - - - - - - -

्ाजती सैलनक 15% - - - - - - - 01 01 05 07

पदशती धर / 
पदहशका धारक 
अुंशेकाललिन 10%

- - - - - - - 01 01 04 06

अनहार 1% पद आरलक्षत िआरोत नािय -

एकूु 04 02 01 - - - - 11 07 40 65

 हदव चाुंग - 4% ्िाराष ट्र शेासन लनुतर्गच क.हदव चाुंग-2021/प्र.क.33/नहश-28 हद.16.04.2021 
अन शचके 'पहरचारयका ' सुंशगातर्गकरयता  हदव चाुंग पदलनलश्चितती करण चात आलिय आिके.  
ात चाअनमषुंगानके 'पहरचारयका ' सुंशगातर्गकरयता  एकग ु 03 पदके  आरलक्षत आिकेत.  सदर 
पदके प्रात चकेकेकी  
a) LV- Low Vision (क्षतीु दृृषती) ् धमन 01 पद,
b) OL- One Leg ( 1 पाच), CP- Cerebral Palsy ( े्ंद गचा पक्षाघात),
  LC- Leprosy Cured (कम ष्ठरआरोग ्मक्त), Dw- Dwarfism (शेाहररयक शाढ खम ुंटुके),
     AAV- Acid Attack Victim (आमलि िललिाग्रच्या आसत) ् धमन 01 पद,
c) SLD- Specific Learning Disability (हशलशेृष लशेक्षु अक्ष्ता) 
      MI-Mental Illness (्ानलसक आजार) ् धमन 01 पद भरण चात चकेईलि. 



्हहारहाष ट्र रशिहासंन लनुकार्याय क. रिव यहाुंग-२०२१/प्र.क.३३/नरव-२८ रि.१६.०४.२०२१ अन वययांचे 'पररचहारीकहा' संुंवगहाकार्याचजी
रिव यहाुंग पिलनल्चि्जी करण यहा् आलिी आहयांचे.  संिर रिव यहाुंग पिलनल्चि्जीनमसंहार 'पररचहारीकहा'  यहा पिहाचजी रशिहारररीक
पहात्र्हा ण खहालिीलि प्र्हाुयांचे आहयांचे. 

सुंशगातर्गचके नाश शेाहररयक पात्रता हदवचाुंग प्रशगतर्ग सदर पदाचती जबाबदारय श कततर्गवचके अलभप्राच
पहरचारयका 
(Staff Nurse)

S- Sitting (बसुके)
ST- Standing (उभके 
रािुके)

W- Walking 
(चालिुके)

MF- Manipulation 
with Fingers 
(बआरोटाुंचती िालिचालि 
करुके)

R- Reading (शाचुके)
W-Writing (ललिहिुआरो)
SE-Seeing (पािुके)
H- Hearing (ऐकुके)
C-communication 
(सुंशाद सा धुके)

a) LV- Low Vision
(क्षतीु दृृषती)
b) OL- One Leg 
(1 पाच)
CP- Cerebral 
Palsy (्ेंद गचा 
पक्षाघात)
LC- Leprosy 
Cured (कम ष्ठरआरोग 
्मक्त)
Dw- Dwarfism 
(शेाहररयक शाढ 
खमुंटुके)
AAV- Acid Attack 
Victim (आमलि 
िललिाग्रच्या आसत)
c) SLD- Specific 
Learning Disability
(हशलशेृष लशेक्षु 
अक्ष्ता)
MI-Mental Illness 
(्ानलसक आजार)

d) MD- Multiple 
Disabilities 
Involving (a) to 
(c) (गट अ तके गट
क ्ध्चके दशेतर्गहशणचात
आलिकेलचा 
हदवचाुंगातशासि 
एकापकेक्षा जाच्या आसत 
प्रकारचके हदवचाुंगातश)

रूख रुगुाुंना प्रशकेशे श हश्मक्त. रूख रुगुालिा श
नातकेशाईकालिा सिाय्च श स्ज. 
रूख रुगुाुंना च्या आसशचच करुके, ातचाुंचती 
दकेखरकेख, तोंड, ककेस, नखके, दाबहबुंद ग 
चाुंचती काळजती घकेुके. चार-चार 
तासाुंनती रूख रुगुाुंचचा दाबहबुंद गचती काळजती
घकेुके. गर् पाणचाचचा बाटलचा दकेुके श 
काढुके. रूख रुगुाुंना ्लि्गत्र ब्र बॅग दकेुके श 
काढुके. हबचानके बनहशुके. जकेशु 
भरहशुके. द ग ध श जकेशु चाुंचके शाटप 
करुके. हशशेकेष अनन पमरहशुके. रूख रुगुाुंना
पहरचचातर्ग दकेखरकेख लशेकशुके. औष धाुंचती
्ाहितती  दकेुके.  इुंजकेखालील तकशेनचती ्ाहितती 
दकेुके.  इजकेखालील तकशेन दकेणचास ्दत दकेुके.  
इुंजकेखालील तकशेनसाठाठी तचारय श लनपटारा. 
रूख रुगुाुंना दकेणचात चकेुा-चा औष धके श 
इुंजकेखालील तकशेन चाुंचा अलभलिकेख ठकेशुके. 
रूख रुगुाुंचचा शेरयराचके ताप्ान घकेऊन 
ातचाचा अलभलिकेख ठकेशुके. 
डॉखालील तकटराुंबरआरोबर पचतर्गशकेक्षु घकेुके. 
ताुंलत्रक का्के उदा. एलन्ा, लिघशतीचती 
नळती, पटटय बदलिुके, ऑलखालील तकसजन 
उपचार चाुंचती लनच्ानमसार तचारय श 
लनपटारा.  ्मत्र लचहकातसा, रक्ताचा, 
्मत्राचा न्मना गआरोळा करुके श 
ातचाुंचचाशर नाश ललिहिुके श सक्ष् शाट 
लिाशुके. रूख रुगुाुंना आपलचा हशभागातगन
द मस-चा हशभागात जाणचास सआरोबत 
करुके. हशभागाततीलि अल धपहरचारयका 
नोंदशहा, पहररक्षु सा धनसा्मग्रती 
बाबतचचा पहररक्षुाबद्दलि जबाबदार 
असततीलि. पहरसकेहशककेचचा 
अनमपलच्या आसंततीत सदर कक्षात कततर्गवचाशर
असलिकेलिय अल धपहरचारयका कक्षाचती 
जबाबदारय पाियलि.

्िाराष्ट्र शेासन 
लनुतर्गच क.हदवचाुंग-
2021 / प्र.क. 
33 /नहश-28, 
हद.16/04/2021 
सआरोबत सुंलिलख रुगनत 
करणचात आलिकेलचा 
पहरलशेृष ‘अ’ 
् धतीलि तखालील तकातचात 
अनम. क.65 शर 
दशेतर्गहशलचानमसार, 
साशतर्गजलनक आरआरोख रुगच 
खाातचाुंतगतर्गत शेमशगषा 
सकेशा हशभाग श  
हशशेकेष  
रूख रुगुालिचाततीलि 
पहरचारयका  चा “ ”

सुंशगातर्गकरयता 
हदवचाुंग पद 
समलनलश्चितती करणचात
चकेत असगन सदर 
हदवचाुंग 
पदसमलनलश्चितती ्ानच 
आिके. उ्केदशार 
चआरोख रुगच तती सॉफटशकेअर
सा धनके आलु 
उपकरुके चाुंचचा 
सिाय्चासि ग्राह 
 धरणचात चकेईलि.



 रशिैक्षलुक अहकार्या्हा
1) उ क्ेदशार ्ानचताप्राप्त ु्ंडळाचती उचच ्ाध्चल्क शेालिाुंत प्र्ाुपत्र परयक्षा  इचइयता 12 शती (10+2) उइयततीुतर्ग 

 झालिकेलिा असाशा.

2) उ क्ेदशार ्िाराष्ट्र नलस्यंग कसिंग कौलनसलिनके हशहित ककेलिकेलिा जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड ल्डशाचफरय (General Nursing & 
Midwifery) अभचासक् पगुतर्ग उात ततीुतर्ग ककेलिकेलिा असाशा.(3 हकुंशा 3  ½ शषातर्गचा अभचासक् पगुतर्ग उइयततीुतर्ग  झालिकेलिा 
असाशा.)  

3) उ क्ेदशार ्िाराष्ट्र नलस्यंग कसिंग कौलनसलिकडगन नोंदुतीकृत असाशा श नोंदुतीचके नगतनतीकरु अद्यचाशत ककेलिकेलिके असाशके.

4) उ क्ेदशार ्ाध्चल्क शेालिाुंत प्र्ाुपत्र परयक्षा  हकुंशा तातस् हकुंशा उचचत् परयक्षा  हक्ान 50  गमु ाुंचती
प्रश्नपलत्रका असलिकेलिा ्राठाठी हशषच (उचचच्या आसतर /लनमनच्या आसतर) घकेऊन उइयततीुतर्ग  झालिकेलिा असाशा.

5) उ क्ेदशार डती.ओ.ई.ए.सती.सती. सआरोसाचटयचके सती.सती.सती. हकुंशा ‘ओ’ च्या आसतर  हकुंशा ‘ए’ च्या आसतर  हकुंशा ‘बती’ च्या आसतर हकुंशा
‘सती’ च्या आसतराशरयलि प्र्ाुपत्रके हकुंशा ्िाराष्ट्र रा्ट्र राजच उचच आलु ताुंलत्रक लशेक्षु ु्ंडळाचके ए्.एस.सती.आच.टय.
हकुंशा जतीईसतीटयचके प्र्ाुपत्र  धारक असाशा हकुंशा सदर प्र्ाुपत्र सादर करणचास सगट दकेणचाकरयता उ क्ेदशारानके
शेासनानके शकेळआरोशकेळती सुंगुक िाताळुके हकुंशा शापराबाबत ्ानचता हदलिकेलिा अभचासक् पगुतर्ग ककेलिकेलिा असाशा. तंाहप
लनचमक्ततीचचा शकेळती उ क्ेदशाराकडके सदर प्र्ाुपत्र नसलचास ातचानके/लतनके शेासनानके हशहित ककेलिकेलिय
ए्.एस.सती.आच.टय.चती परयक्षा  नके् गुकेकीचचा हदनाुंकापासगन 2 शषातर्गचचा आत उइयततीुतर्ग िआरोुके आश आवशचक आिके. अनचंा
ातचाुंचती सकेशा स्ाप्त करणचात चकेईलि.

 वयरो्यहाकार्यािहा
1. अजतर्ग सादर कराशचाच चा हदनाुंकास म िुजकेच हद. 21.03.2023 रआरोजती खमलचा प्रशगातर्गसाठाठी 18 तके 38 शष्

पच्यंत श ्ागासशगासवर्गीच उ क्ेदशाराुंचचा बाबततीत 18 तके 43 शष् पच्यंत. 

2. अगआरोदरच बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचचा काच् सकेशकेत असलचास उ क्ेदशारासाठाठी क्ालि शचआरो्चातर्गदा
नािय. 

3. ्ाजती सैलनक श शेाहररयकदृृषचा हदव चाुंग असलिकेलचा उ क्ेदशाराचचा बाबततीत क्ालि शचआरो्चातर्गदा 45 शष्
पच्यंत लशेलंलि करणचात चकेईलि. 

4. शेासन लनुतर्गचानमसार खकेळाडग ुंचती गमु शइयता श पात्रता हशचारात घकेता उपरआरोक्त पदाुंसाठाठी असलिकेलिय हशहित
शचआरो्चातर्गदा 5 शषातर्गपच्यंत लशेलंलि करणचात चकेईलि. 

5. पदशती धर / पदशतीका धारक अुंशेकालियन उ क्ेदशाराुंना 55 शषातर्गपच्यंत शचआरो्चातर्गदकेत सशलित दकेणचात चकेईलि.



 लनवरजीचयांचे लनकष – 

अ)  एकूु ररक पिहाुंपैकयकी 90%  पियांचे फक बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पररचयहाकार्या रशिहाळयांचे्ून उन उतजीुकार्या तीर्ण झहालियांचेण झालेलयहा

उ्यांचेिवहारहाुं्अूधिन भरणयहासंहाठठ लनवरजीचयांचे लनकष ण खहालिीलिप्र्हाुयांचेा-

बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा,  पदाचचा सकेशा प्रशकेशे लनच्ानमसार हशहित

ककेलिकेलिय अितर्गता, अटय श शेतासवर्गी  धारु करयत असलिकेलचा उ क्ेशाराुं् धगन ातचाुंचचा पहरचारयका अभचासक् जनरलि

नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय पदहशका (G.N.M.) उइयततीुतर्ग शषतर्ग तसकेच जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड ल्डशाचफरय पदहशका

(G.N.M.)  अभचासक्ाचचा (ततीन हकुंशा साडकेततीन शषातर्गचचा)  प्रातचकेक शषातर्गचके प्राप्त गमु  लिक्षात घकेऊन अुंलत्

टखालील तकककेशारयचके पहरगुन करून लनशडचादय तचार करणचात चकेईलि.  लनशडतीच चा लनकषानमसार पहरगुन करण चात

आलिकेलिय अुंलत् टखालील तक ककेशारय गमु शात ता चादयसाठाठी ग्राह  धरण चात चकेईलि.  

ब)  एकूु ररक पिहाुंपैकयकी 10%  पियांचे बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा पररचयहाकार्या रशिहाळयांचे्ून व इ्र ्हानय्हाप्रहाप्त

पररचयहाकार्या रशिहाळयांचे ू्न उन उतजीुकार्या तीर्ण झहालियांचेण झालेलयहा उ्यांचेिवहारहाुं्अधिून भरणयहासंहाठठ लनवरजीचयांचे लनकष ण खहालिीलिप्र्हाुयांचेा-

बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन श इतर ्ानचताप्राप्त पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा

उ क्ेदशाराुं् धगन पदाचचा सकेशा प्रशकेशे लनच्ानमसार हशहित ककेलिकेलिय अितर्गता, अटय श शेतासवर्गी  धारु करयत 

असलिकेलिा उ क्ेदशार उचच ्ाध्चल्क शेालिाुंत प्र्ाुपत्र परयक्षा (एच. एस. सती. /12 शती) ्ध्चके प्रं् प्रच्रयतात

हक्ान 65%  गमु  श जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड ल्डशाचफरय पदहशकके्ध्चके हक्ान 55%  गमु ाुंनती उइयततीुतर्ग असुके

आश आवशचक आिके.  सदर उ क्ेदशाराुंचती उचच ्ाध्चल्क शेालिाुंत प्र्ाुपत्र परयक्षा (एच. एस. सती. /12 शती)  श

जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय पदहशका (G.N.M.)  अभचासक्ाचचा (ततीन हकुंशा साडकेततीन शषातर्गचचा)

प्रातचकेक शषातर्गचचा प्राप्त गमु ाुंनमसार अुंलत् टखालील तकककेशारयचके पहरगुन करून लनशडचादय तचार करणचात चकेईलि. चा

दआरोनिय्ध्चके प्राप्त ककेलिकेलचा अुंलत् गमु ाुंचचा टखालील तकककेशारयचचा सरासरय गमु शइयतकेनमसार (by average merit)  लनशड

चादय तचार करणचात चकेईलि. लनशडतीच चा लनकषानमसार पहरगुन करण चात आलिकेलिय अुंलत् टखालील तक ककेशारयचती

सरासरय गमु शात ता चादयसाठाठी ग्राह  धरण चात चकेईलि. 



क) 90% हरखालील तक त पदाुंसाठाठी बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेच चा पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उात ततीुतर्ग  झालिकेलिके अ.जा., अ.ज.,

हश.जा.(अ),  भ.ज.(ब),  भ.ज.(क),  भ.ज.(ड),  इ.्ा.श.,  हश.्ा.प्र.  चा प्रशगातर्गततीलि उ क्ेदशार उपलिउपलब  ध

न  झाल चास सदर सुंशगातर्गचती पदके,10%  पदके भरण चासाठाठी दकेण चात चकेुा-चा जाहिराततीतगन बृिन्मुंबई

्िानगरपाललिका श इतर ्ान चताप्राप त पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उात ततीुतर्ग  झालिकेल चा उ क्ेदशाराुं् धगन भरण चात चकेततीलि.

र) 90%  अुंतगतर्गत (फक्त बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा उ क्ेदशाराुंकरयता)

आलंतर्गकदृष टचा द मबतर्गलि घटक चा आरक्षुाुंतगतर्गत उ क्ेदशार उपलिउपलब  ध न  झाल चास सदर आरक्षुाचती हरखालील तक त पदके, 10%

अुंतगतर्गत (बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन श इतर ्ानचताप्राप्त पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा

उ क्ेदशाराुंकरयता)  आलंतर्गकदृष टचा द मबतर्गलि घटक चा आरक्षुाुंतगतर्गत प्राप त  झालिकेल चा अजा्यं् धगन गमु शात तकेनमसार

भरण चात चकेततीलि.

इ) एकूु ररक पिहाुंपैकयकी 90% व 10% पिहाुंसंहाठठ ण खहालिीलिप्र्हाुयांचे सं्हान लनवरजीचयांचे लनकष आहयांचे्. 
1. उ क्ेदशारानके पहरचारयका  अभचासक्ाचके प्रं्/हद्ततीच/तृततीच शषतर्ग द मसऱचा प्रच्रयतात उइयततीुतर्ग ककेलिके असलचास

सुंबुंल धत शषातर्गत ल्ळहशलिकेलचा एकग ु गमु ाुं् धगन 10 गमु  शजा करुन अुंलत् टखालील तकककेशारयचके पहरगुन करणचात

चकेईलि.  

2. तसकेच,  उ क्ेदशारानके पहरचारयका अभचासक्ाचके प्रं्/हद्ततीच/तृततीच शषतर्ग लतसऱचा प्रच्रयतात उइयततीुतर्ग ककेलिके

असलचास सुंबुंल धत शषातर्गत ल्ळहशलिकेलचा एकग ु गमु ाुं् धगन 20 गमु  शजा करुन अुंलत् टखालील तकककेशारयचके पहरगुन

करणचात चकेईलि.

3. पहरचारयका अभचासक्ाचके प्रं्/हद्ततीच/तृततीच शषतर्ग ततीन पकेक्षा अल धक प्रच्रयतात उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा

उ क्ेदशारास भरततीसाठाठी अपात्र ठरहशणचात चकेईलि.  

4. सशतर्गदृृषतीनके पहरपगुतर्ग कागदपत्राुंसि सादर ककेलिकेलिके अजतर्ग ग्राह  धरणचात चकेततीलि.

5. स्ान गमु   धारु करुाऱचा उ क्ेदशाराुंना जन्तारखकेनमसार शचआरोजकेष्ठतकेनके प्रा धानचक् दकेणचात चकेईलि.



 लनवरजीचजी कहायकार्यापधि्जी 

1. एका उ क्ेदशारास एकच अजतर्ग करता चकेईलि.  ्ागासशगासवर्गीच प्रशगातर्गततीलि उ क्ेदशाराुंना खमलचा प्रशगातर्ग्ध्चके
भरततीकरयता  अजतर्ग करणचाचती ्मभा राियलि.

2. सशतर्ग प्रशगातर्गततीलि उचच गमु शइयता धारक उ क्ेदशाराुंचती खमलिा प्रशगातर्गचके उ क्ेदशार मि गुन लनशड करणचात चकेईलि.
3. खमलिा प्रशगातर्गचचा पदासाठाठी लनशड  झालिकेलिय असकेलि अशेा उचच गमु शइयता धारक ्ागासशगातर्गचचा उ क्ेदशाराुंचती खमलिा

प्रशगातर्गततीलि पदाशर नके् गुक करणचात चकेईलि.
4. पहरचारयका चा सुंशगातर्गचती अितर्गता श सशतर्ग अटयुंचती पमततर्गता करुाऱचा उ क्ेदशाराुंचती,  गमु शइयतकेनमसार तसकेच हरक्त

पदाुंचचा उपलिउपलब धतकेनमसार श कप पतीकृत आरक्षुानमसार लनशडचादय प्रलसध् द करणचात चकेईलि. 
5. लनशड चादयततीलि उ क्ेदशार हशहित ्मदततीत लनशडतीचचा काचतर्गशाियकरयता िजर न  झाल चास गमु शइयता चादयततीलि

पमढयलि उ क्ेदशाराचती लनचमखालील तक तती करण चात चकेईलि. 
6. भरतती प्रहकचा पगुतर्ग  झालचाशर सा्ाईक गमु शइयता चादय (Common Merit list) काचतर्गकारय आरआरोख रुग च अल धकारय

काचातर्गलिच,  3 रा ्जलिा,  एफ/दलक्षु हशभाग,  परकेलि,  ्मुंबई-  400  012 चकेंके सगचना फलिकाशर तसकेच
https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous चा सुंककेतच्या आस ं ळाशर प्रलसध् द करणचात चकेईलि.

7. लनशड चादय एक शषातर्गसाठाठी हकुंशा नशतीन भरतती प्रहकचकेसाठाठी जाहिरात दकेणचात चकेईलि ातचा हदनाुंकापच्यंत चा
दआरोनियपैकेकी जके आ धती घडकेलि ातचा हदनाकाुंपच्यंत हश धतीग्राह ठरकेलि. ातचानुंतर िय लनशड चादय वचपगत िआरोईलि.

8. उ क्ेदशारानके लनचमखालील तक तती आदकेशे लच्या आसशकारल चाच चा हदनाुंकापासगन 07 हदशसाुंच चा कालिाश धती्ध् चके का्ाच चा हठकाुती
िजर न  झाल चास उ क्ेदशाराचती लनचमखालील तक तती रद्द स्जण चात चकेईलि.  सदर उ क्ेदशाराच चा हठकाुती गमु शात ता
चादयततीलि ात चा-ात चा प्रशगातर्गततीलि पमढयलि उ क्ेदशाराचती लनचमखालील तक तती करण चात चकेईलि.

 उ्यांचेिवहारहाुंकरी्हा सूंचनहा 
1. उपरआरोखालील तक त पदाुंच चा सरळसकेशा भरततीसाठाठी पात्र उ क्ेदशाराुंकडगन हद.08/03/2023  तके हद.21/03/2023  पच्यंत

अजतर्ग ्ागहशण चात चकेत आिकेत.  
2. भरतती प्रहकचकेततीलि सशतर्ग सगचना बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेच चा सुंककेतच्या आस ं ळाशर शकेळआरोशकेळती प्रलसद्ध करण चात

चकेततीलि. 
3. ्ट्र राज चा उ क्ेदशाराुंनती चापगशासवर्गी ात चाुंचके नाश रआरोजगार श च्या आस शचुंरआरोजगार ्ागतर्गदशेतर्गन केंंदाकडके सकेशाचआरोजन

काचातर्गलिच/स्ाज कल चाु/आहदशासती हशकास प्रकल प अल धकारय/  लजल िा सैलनक बआरोडतर्ग/  अपुंग कल चाु
काचातर्गलिच इ.  काचातर्गलिचात नोंदहशलिके आिके,  अशेा उ क्ेदशाराुंना दकेखतीलि च्या आस शतुंत्रहरात चा अजतर्ग करुके आश आवश चक
राियलि.  तसकेच प्रकल पग्रच्या आस त,  अुंशेकालियन पदशती धर इात चादय स्ाुंतर आरक्षुाुंतगतर्गत चकेुाऱचा उ क्ेदशाराुंनती
दकेखतीलि च्या आस शतुंत्रहरात चा अजतर्ग सादर करुके आश आवश चक आिके. 

4. उ क्ेदशारानके अजतर्ग सुंपगुतर्गतणतः अचगक भराशा.  पत्रव चशिाराचा पइयता हपनकआरोडसि अचगक असाशा. अजातर्गततीलि सुंपगुतर्ग
्ाहितती पमन िा तपासगन पिाशती. उ क्ेदशाराुंनती ात चाुंच चा अजातर्गचती चाचाुंहकत प्रत पमढयलि काचतर्गशाियसाठाठी च्या आस शतणतःकडके
जपगन ठकेशाशती. 

5. अजातर्ग्ध् चके उ क्ेदशारानके पात्रतकेनमसार काळजतीपगशतर्गक सुंपगुतर्ग श खरय ्ाहितती भरुके आश आवश चक आिके. अजतर्ग भरताुंना
कािय चमका  झाल चास हकुंशा त्रमटय राहिल चास ात चा्मळके भरततीच चा कआरोुात चािय टप प चाशर अजतर्ग नाकारलिा गकेल चास
ात चाचती सशतर्गच्या आस शती जबाबदारय सुंबुंल धत उ क्ेदशाराचती राियलि. चाबाबत उ क्ेदशारास तकार/लनशकेदन करता चकेुार
नािय. अजतर्ग सादर ककेल चानुंतर अजातर्गत भरलिकेलिय ्ाहितती उ क्ेदशाराुंना बदलिता चकेुार नािय. जाहिराततीत न्गद
ककेलिकेल चा सशतर्ग अटय श शेैक्षलुक अितर्गता श ्ागुतीनमसार आरक्षु, शचआरो्चातर्गदा लशेलंलि करण चाबाबतच चा अटय
तपासगनच उ क्ेदशाराुंनती अजतर्ग भराशा. 

https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous
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6. अजकार्या संहािर करण यहाचजी पध ि्  -
(a) पात्रता लनकषाुंचती पगततर्गता करुा-चा उ्केदशाराुंनती हशहित न्मन चाततीलि अजतर्ग सशतर्ग प्र्ाुपत्राुंच चा चाचाुंकेकीत साक्षाुंकेकीत

प्रततीुंसि जाहिराततीत न्गद ककेलिकेल चा हठकाुती टपालिाद्ारके हकुंशा शैचहक्तकहरात चा पाठहशुके आश आवश चक आिके.
(b) उ्केदशारानके हशहित न्मन चाततीलि सुंपगुतर्ग भरलिकेलिा अजतर्ग A-4 आकाराचके कागदपत्रके समलच्या आसंततीत रािततीलि अशेा आकाराच चा

बुंद ललिफाफचा्ध् चके उपरआरोखालील तक त न्गद ककेलिकेल चा पात ातचाशर हशहित हदनाुंकापच्यंत सादर कराशकेत.
(c) ९०%  अुंतगतर्गत (बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलिके उ्केदशार)  अजतर्ग करुा-चाुंनती

ललिफाफचाशर  खालियलिप्र्ाुके ्ाहितती न्गद करुके आश आवश चक आिके. 

 ९०% अुं्गकार्या् पररचहारीकहा पिहासंहाठठ अजकार्या  

                                     ०१) G.N.M.उात ततीुतर्ग ्िाहशद्यालिचाचके नाश- ………………….
                                              ०२) G.N.M.उात ततीुतर्ग शषतर्ग-…………………………………………
                                              ०३) अजतर्ग करण चाचा जातप्रशगतर्ग/स्ाुंतर आरक्षु-……………
प्रलत,
शैद्यकेकीच अल धक्षक चाुंचके काचातर्गलिच, कच्या आस तमरबा रुख रुग ु ालिच (सुंसगतर्गजन च रआरोगाुंसाठाठी),शॉडतर्ग नुं.07, 
(प्रलशेक्षु/लिकेखालील तक चर िॉलि), ्ध् चशतासवर्गी कारागृिास्आरोर, सानके गमरुजती ्ागतर्ग, (ऑ तंर्गर रआरोड), 
लचुंचपआरोकळती (पलश्चि्), ्मुंबई-400 011.
                                                                          प्रयांचेषक-

(d) १०% अुंतगतर्गत (बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका श इतर ्ान चताप्राप त पहरचचातर्ग शेाळकेतगन उइयततीुतर्ग  झालिकेलिके उ्केदशार) 
अजतर्ग करुा-चाुंनती ललिफाफचाशर खालियलिप्र्ाुके ्ाहितती न्गद करुके आश आवश चक आिके. 

 १०% अुं्गकार्या् पररचहारीकहा पिहासंहाठठ अजकार्या         
इ.१२ वजी
(HSC)

टक कयांचेवहारी (%) 

. . .G N M उत ् जीुकार्या टक कयांचेवहारी (%)
प्रर् वषकार्या लवि्जीय वषकार्या ्ृ्जीय वषकार्या 

अजतर्ग करण चाचा जातप्रशगतर्ग/ 
स्ाुंतर आरक्षु-

प्रलत,
शैद्यकेकीच अल धक्षक चाुंचके काचातर्गलिच, कच्या आस तमरबा रुख रुग ु ालिच (सुंसगतर्गजन च रआरोगाुंसाठाठी),शॉडतर्ग नुं.07, 
(प्रलशेक्षु/लिकेखालील तक चर िॉलि), ्ध् चशतासवर्गी कारागृिास्आरोर, सानके गमरुजती ्ागतर्ग, (ऑ तंर्गर रआरोड), 
लचुंचपआरोकळती (पलश्चि्), ्मुंबई-400 011.
                                                                       प्रयांचेषक-

7. उ क्ेदशाराुंनती अजातर्ग्ध् चके न्गद ककेलिकेलिय ्ाहितती सात च आिके असके गृियत  धरुन कागदपत्राुंचती चाननती करुन,
पहरचारयका अभ चासक् उात ततीुतर्ग उ क्ेदशाराुंचती लनशडतीच चा लनकषाुंनमसार अुंलत् टखालील तक ककेशारयचके पहरगुन करुन
उच च गमु शइयता धारक उ क्ेदशाराुंचती ताात पमरतती चादय बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेच चा सुंककेतच्या आस ं ळाशर प्रसारयत
करण चात चकेईलि. चाबाबत लिकेखती च्या आस शरुपात कआरोुात चािय प्रकारके पत्रव चशिार ककेलिा जाुार नािय. 



8. सदर चादय्ध् चके उ क्ेदशाराुंचती नाशके, ग्ळ कागदपत्रके पडताळुतीसाठाठीचा हदनाुंक, शकेळ, हठकाु श इतर तपशेतीलि
सुंककेतच्या आस ं ळाशर प्रलसद्ध करण चात चकेईलि.  ात चानमसार उ क्ेदशारानके सशतर्ग ्गळ प्र्ाुपत्राुंसि पडताळुतीकरयता
उपलच्या आसंत रिाशके. 

9.  उ क्ेदशाराुंना भरततीचचा हठकाुती च्या आसशखचातर्गनके उपलच्या आसंत रिाशके लिागकेलि.  

10.  ताात पमरात चा चादय्ध् चके प्रलसद्ध करण चात आलिकेल चा उ क्ेदशाराुंच चा कागदपत्राुंचती सखआरोलि चाननती ककेलिय जाईलि.
सदर प्रहकचकेत उ क्ेदशार अपात्र आढळल चास हकुंशा लनशडतीच चा हशहित अितर्गता पगुतर्ग करयत नािय असके लनशडतीच चा
कआरोुात चािय टप प चाशर आढळल चास ात चास लनशडप्रहकचकेतगन बाद करण चात चकेईलि.  पात्रता  धारु न करुाऱचा
उ क्ेदशाराुंना भरततीच चा कआरोुात चािय टप प चाशर अपात्र करण चाचके सुंपगुतर्ग अल धकार बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका
आचमक्ताुंना आिकेत. चाबाबत उ क्ेदशारास कआरोुततीिय तकार करता चकेुार नािय. 

11.पात्र उ क्ेदशाराुंचती अुंलत् लनशडचादय बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेच चा सुंककेतच्या आस ं ळाशर तसकेच कहायकार्याकहारी आररोुग य
अलअधिकहारी,  संहावकार्याजलनक आररोुग य ण खहा्यांचे,(रशिमशूषहा संयांचेवहा रवभहाग)  एफ/िलक्षु रवभहाग कहायहाकार्यालिय इ्हार्,
ण खरोलिी क्हाुंक ४९,  ०३ रहा ्जलिहा,  रॉ.  बहाबहासंहाहयांचेब आुंबयांचेरकर ्हागकार्या,  परळ,  म्ुंबई ४०० ०१२– चाुंच चा
काचातर्गलिचाततीलि सगचना फलिकाशर प्रलसद्ध करण चात चकेईलि.  चाबाबत लिकेखती च्या आस शरुपात कआरोुात चािय प्रकारके
पत्रव चशिार ककेलिा जाुार नािय. 

12.संिर भर्जीप्ररकययांचे संुंिभहाकार्या् वयांचेळरोवयांचेळजी प्रलसंद्ध हरोुहारी ्हारह्जी व संूचनहा बृहन ् म ुंबई ्हहानगरपहाललिकयांचेगरपालिकेच यहा
संुंकयांचे्स रळहावर प्रलसंद्ध हरोुहार असंण झालेल यहानयांचे भर्जीप्ररकयहा पूुकार्या हरोईपय्यं् वरीलि बृहन ् म ुंबई ्हहानगरपहाललिकयांचेचयांचे
संुंकयांचे्स रळ/ वयांचेबसंहाइट उ्यांचेिवहारहाुंनजी वयांचेळरोवयांचेळजी अवलिरोकन करुयांचे आवश यक आहयांचे. 

 संवकार्यासंहाअधिहारु अटी 
1. हरक्त पदाुंचचा उपलिउपलब धतकेनमसार आलु आश आवशचकतकेनमसार नके् गुका करणचात चकेततीलि.  तंाहप लनशड चादय

कआरोुातचािय शकेळती पगशतर्गसगचना न दकेता रद्द करणचाचके अल धकार बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका आचमक्ताुंना आिकेत.
लनशड प्रहकचकेत अुंलत् लनुतर्गच घकेण चाचके सशतर्ग अल धकार बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका आचमक्ताुंना रािततीलि.

2. जाहिरातती्ध्चके हदलिकेलचा हरखालील तक त पदाुंचती सुंंखचा आलु अनमशेकेष बदलिणचासापकेक्ष आिके. 

3. अजातर्ग्ध् चके न्गद ककेलिकेल चा ्ाहिततीबाबत आश आवश चक सशतर्ग प्र्ाुपत्रके अजातर्गसआरोबत जआरोडुके आश आवश चक आिके
अन चंा अजतर्ग अपात्र ठरहशण चात चकेईलि.



4. अजकार्या रवरह् न म्न यहा् संवकार्या दृष टीनयांचे पररपूुकार्या असंहावहा.  कयांचेवळ रवरह् कहालिहावअधिजी्धययांचे संहािर कयांचेलियांचेलियांचे अजकार्याच
भर्जीकरी्हा गहाह्य अधिरण यहा् ययांचे्जीलि.  रवरह् न म्न यहा् नसंलियांचेलियांचे, रवरह् रिनहाुंक व वयांचेळयांचेनुं्र प्रहाप्त तीर्ण झहालियांचेलियांचे
अजकार्या, अपूुकार्या अजकार्या गहाह्य अधिरण यहा् ययांचेुहार नहाही्. उ्यांचेिवहारहाचहा वहापरहा् असंलियांचेलिहा/चहालिम लसर्जी् असंलियांचेलिहा
ई-्यांचेलि आयरजी ्संयांचेच िमरध वनजी /  भ्र्ुध वनजी क्हाुंक अचूक भरण यहा् यहावहा आलु पत्रवयवहहारहाचहा पन उतहा
(रपनकरोर संह) संमसपष्ट व पूुकार्या असंहावहा.

5. टपहालिहाव िहारयांचे पहाठरवलियांचेलियांचे अजकार्या रवरह् म्ि्जी् अजकार्या लसवकहारण यहागरपालिकेच यहा रठकहाुजी प्रहाप ्  तीर्ण झहालियांचे नहाही् रकुंवहा उलरशिरहा
प्रहाप ्  तीर्ण झहालियांचेलियांचे अजकार्या रवचहारहा्  घयांचे्लियांचे जहाुहार नहाही्. 

6. टपहालिहागरपालिकेच यहा रवलिुंबहा म्ळयांचे करोु्जीही ्हारह्जी प्रहाप ्  हरोण यहासं रकुंवहा कळरवण यहासं रवलिुंब तीर्ण झहाण झालेल यहासं त यहाचजी
जबहाबिहारी बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकयांचेवर रहाहुहार नहाही.

7. अललिकडचचा काळात काढलिकेलिके पारपत्र आकाराततीलि उ क्ेदशाराचके रुंगतीत चाचालचत्र अजातर्गत न्गद ककेलिकेल चा
हठकाुती लचकटशगन ात चाशर च्या आसशाक्षरय करण चात चाशती.  ातचाच चाचालचत्राचचा चार अलतहरक्त प्रतती पमढयलि
लनशड प्रहकचकेसाठाठी उ क्ेदशारानके जशळ असुके आश आवशचक आिके.

8. उ क्ेदशार हशहित अितर्गता श अटय पगुतर्ग करयत नसलचाचके कआरोुातचािय क्षुती लनदशेतर्गनास आलचास ातचाुंचती
उ क्ेदशारय रद्द करणचात चकेईलि. नके् गुक  झालिय असलचास सकेशकेतगन क्ती करणचात चकेईलि. चाबाबत कआरोुतािय
पत्रव चशिार हशचारात घकेतलिा जाुार नािय. 

9. अगआरोदरच बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचचा सकेशकेत असलिकेलचा एखाद्या क त्र्गचाऱचालिा शर न ग्द ककेलिकेलचा पदाचचा
भरततीसाठाठी अजतर्ग कराशचाचा असकेलि तर ात चानके/लतनके ात चाच चा/लतचचा खातके प्र्मखाचके `ना-िरकत प्र्ाुपत्र'
सादर करुके आश आवशचक आिके.

10. उ क्ेदशार नआरोकरय करयत असलचास पगशासवर्गीचचा लनचआरोखालील तकातचाचके 'ना िरकत प्र्ाुपत्र'  सादर करुके आश आवशचक
आिके.

11. उ क्ेदशार ्िाराष ट्र रा्ट्र राज चाचा रहिशासती असाशा.  उ क्ेदशार ्िाराष ट्र रा्ट्र राज चाचा रहिशासती असल चाबाबतचके
अल धशास प्र्ाुपत्र (Domicile Certificate) सआरोबत जआरोडुके आश आवश चक आिके. 

12. इतर रा्ट्र राजचातगन ्िाराष्ट्र रा्ट्र राजचात च्या आसंलिाुंतरयत  झालिकेलचा ्ागासशगासवर्गीच उ क्ेदशाराुंचा आरलक्षत पदाकरयता
हशचार ककेलिा जाुार नािय.

13. उ क्ेदशारानके खालिय न्मद ककेलिकेल चा शेैक्षलुक प्र्ाुपत्र श इतर कागदपत्रके चाुंच चा ्गळ प्रतती तसकेच ात चाुंच चा
चाचाुंहकत प्रतती तपासुतीसाठाठी लनचमखालील तक ततीपगशासवर्गी सादर करुके आश आवश चक आिके. 



14. अजकार्या व अजहाकार्यासंरोब् जरोरण यहा् ययांचेुहा-यहा छाहायहाुंकयकी् प्र्जीसंहाठठ वहापरण यहा् ययांचेुहारयांचे कहागि चहाुंगण झालेल यहा प्र्जीचयांचे
A-4 आकहारहा्जीलि असंहावयांचे.  ्संयांचेच छाहायहाुंकयकी् प्र्जी संमस पष ट वहाच्हा ययांचेण यहाजरोुग यहा(Readable) असंहाव यहा्. 

     अ) उ क्ेदशाराुंनती अजातर्गसआरोबत शेाळा सआरोडलचाचा दाखलिा,  जन्दाखलिा,  अल धशास प्र्ाुपत्र,  शेैक्षलुक

अितर्गतकेबाबतच चा गमु पलत्रका श प्र्ाुपत्र,  50/100 गमु ाुंचती ्राठाठी परयक्षा उइयततीुतर्ग असल चाबाबतचके

प्र्ाुपत्र,  G.N.M  Diploma  Certificate,  G.N.M  Passing  Certificate,  G.N.M  Registration

Certificate,  G.N.M  अभ चासक् हकतव चा प्रचात नात उात ततीुतर्ग  झालिके आिकेत चाबाबतचके Attempt

Certificate, प्रातचकेक शषातर्गचती G.N.M.अभचासक्ाचती गमु पलत्रका,  MS-CIT प्र्ाुपत्र,  सक्ष्

अल धकाऱचाुंनती हदलिकेलिके जात प्र्ाुपत्र,  जात शै धतकेचके प्र्ाुपत्र,  अद्यचाशत नॉन हक्तीलिकेचर

प्र्ाुपत्र/आलंतर्गकदृष टचा द मबतर्गलि घटकाततीलि असल चाबाबतचा पमराशा तसकेच, स्ाुंतर आरक्षुाचा लिाभ

घकेणचाचचा दृृषतीकआरोनातगन सक्ष् प्राल धकाऱचानके हदलिकेलिके श अजतर्ग सादर करण चाच चा अुंलत् हदनाुंकास शै ध

असुारके (हशइयततीच शषतर्ग 2021-22)  प्र्ाुपत्र चाुंचचा ्गळ श चाचाुंहकत साक्षाुंहकत प्रतती अजातर्गसआरोबत

सादर करुके आश आवशचक आिके.   

ब)  हशशाहित ्हिलिा उ क्ेदशाराुंनती हशशाि नोंदुती प्र्ाुपत्र तसकेच नाशात बदलि  झालचाबाबतचके ्िाराष ट्र

शेासनाचके राजपत्र सादर कराशके.  तसकेच तके नसलचास हशशाहित ्हिलिा हशशािापगशासवर्गीचचा नाशानके अजतर्ग करु

शेकतात. 

क)  फआरोटआरो असलिकेलिके ओळखपत्र उदा. आ धारकाडतर्ग, प्र बॅनकाडतर्ग आश आवश चक आिके. 

15. अद्यचाशत नॉन हक्तीलिकेचर प्र्ाुपत्र/आलंतर्गकदृष टचा द मबतर्गलि घटकाततीलि असल चाबाबतचा पमराशा म ि गुन

सक्ष् प्राल धकाऱचानके हशहित ककेलिकेलिके श अजतर्ग सादर करण चाच चा अुंलत् हदनाुंकास शै ध असुारके प्र्ाुपत्र

सादर करुके आश आवश चक आिके. 

16. ्ागासशगासवर्गीच आरलक्षत पदाशर लनशड  झालिकेलचा ्ागासशगासवर्गीच उ क्ेदशाराुंनके सक्ष् प्राल धका-चाुंकडगन प्राप्त

ककेलिकेलिके जात प्र्ाुपत्र श जात शै धता प्र्ाुपत्र सादर कराशके.  लनचमक्ततीचचाशकेळती जातशै धता प्र्ाुपत्र

उपलिउपलब ध नसलचास शेासन लनुतर्गच क.बतीसतीसती/2011/प्र.क.1064/2011/16 बती हद.12.12.2011  नमसार

्ागासशगासवर्गीच आरलक्षत पदाशर लनशड  झालिकेलिा सुंबुंल धत उ्दकेशार लनचमक्ततीनुंतर सिा ्हिनचाचचा आत

जातशै धता प्र्ाुपत्र सादर करू शेककेलि.  ्ागासशग्गींचासाठाठी आरलक्षत असलिकेलचा पदाशर लनचमक्तती  झालिय

असलचास जात प्र्ाुपत्राचती शै धता तपासणचाचचा अल धन रािगन ातचास ताातपमरतती लनचमक्तती दकेणचात चकेईलि.

तंाहप,  लनचमक्ततीनुंतर एक ्हिनचाचचा आत उ क्ेदशारानके सुंबुंल धत पडताळुती सल्ततीकडके दाशा दाखलि

करून ातचाबाबतचती पआरोचपाशतती लनचमक्तती प्राल धका-चाुंना सादर करुके आश आवशचक आिके.   ्ागासशगासवर्गीच



क त्र्गचा-चानके जात पडताळुतीसाठाठी आश आवशचक तती कागदपत्रके सादर करून सुंबुंल धत पडताळुती सल्ततीकडगन

ातचाचती पआरोचपाशतती सादर न ककेलचास,  तसकेच ातचाुंनती सादर ककेलिकेलिके ‘जात प्र्ाुपत'  सुंबुंल धत जात

प्र्ाुपत्र पडताळुती सल्ततीनके अशै ध ठरहशलचाचके कळहशणचात आलचास ातचाक्षुती ातचाुंना कआरोुततीिय सगचना

न दकेता/ातचाुंचचाहशरूध्द कआरोुततीिय खाातचाुंतगतर्गत चसिंग कौकशेतीचती कारशाई न करता ातचाुंचके लनचमक्ततीचके आदकेशे ातशहरत

रद्द करणचात चकेततीलि चाचती नोंद ंद घचाशती.

17.खमलिा उ क्ेदशाराुंकरयता हशहित ककेलिकेल चा शचआरो्चातर्गदा तसकेच इतर पात्रताहशषचक अटयुंचती पमततर्गता करुाऱचा सशतर्ग

उ क्ेदशाराुंचा (्ागासशगासवर्गीच उ क्ेदशाराुंसि) सशतर्गसा धारु पदाशरयलि लशेफारशेतीुंकरयता  हशचार िआरोत असल चानके

सशतर्ग आरलक्षत प्रशगातर्गततीलि उ क्ेदशाराुंनती ात चाुंच चा प्रशगातर्गततीलि पद आरलक्षत/उपलिउपलब  ध नसलिके तरयिय अजातर्ग्ध् चके ्गळ

प्रशगातर्गसुंदभातर्गततीलि ्ाहितती अचगकपुके न्गद करुके आश आवश चक आिके. 

18. आलंतर्गकदृष टचा द मबतर्गलि घटकाुंततीलि (ईडउपलब ल चगएस) उ क्ेदशाराुंकरयता शेासन लनुतर्गच, सा्ान च प्रशेासन हशभाग
क्ाुंक राआ धके/4019/प्र.क.31/16-अ,  हद.12.12.2019  श हदनाुंक 31.05.2021 अन शचके सक्ष् 
अल धका-चाुंनती हशहित न्मनचात हदलिकेलिके प्र्ाुपत्र कागदपत्रके पडताळुतीच चा शकेळती सादर करुके आश आवश चक
आिके. 

19. उ क्ेदशारास कआरोुातचािय नचाचालिचानके नैलतक अ धणतःपतन हकुंशा फसिंग कौजदारय च्या आसशरुपाचचा खटलचात लशेक्षा हदलिय
असलचास तआरो /  तती भरततीसाठाठी अपात्र ठरकेलि.  उ क्ेदशाराहशरुध्द पआरोलियस चसिंग कौकशेती/नचाचालिचतीन प्रकरु
प्रलिुंहबत असलचास / लशेक्षा  झालिकेलिय असलचास, उ क्ेदशारानके ातचाबाबतचा तपशेतीलि दकेुके आश आवशचक आिके.

20. हशजा (अ), भज (ब), भज (क) श भज (ड) चा प्रशगातर्गततीलि हशहित ककेलिकेलिके आरक्षु ातचा-ातचा प्रशगातर्गततीलि
उ क्ेदशार उपलिउपलब ध न  झालचास अुंतगतर्गत पहरशततर्गनतीच आिके.

21. अ.जा.  श अ.ज. प्रशगातर्गततीलि उ क्ेदशार शगळता अनच ्ागास प्रशगातर्गततीलि आरक्षुाुंतगतर्गत अजतर्ग करुाऱचा
उ क्ेदशाराुंनती तके उननत आलु प्रगत गटात ्आरोडत नसलचाबाबतचके सक्ष् प्राल धकाऱचाचके नशतीनत् 
नॉन हकल्लिकेचर प्र्ाुपत्र (Non-Creamylayer Certificate) अजातर्गसआरोबत सादर करुके आश आवशचक आिके.

22. शेासन अल धसगचना हद.28.03.2005 श ात चाअनमषुंगानके शेासन पहरपत्रक क.एसआरव िय 2000/प्र.क.
(17/2000)/बारा हद.01.07.2005 अन शचके लििान कम टम ुंब असल चाबाबत हशहित न ग्न चाततीलि प्रलतजापत्र
लनचमखालील तक ततीच चा शकेळती सादर करुके आश आवश चक आिके.  (अहशशाहित अजतर्गदारानके समद्धा सदरचके प्रलतजापत्र सादर
करुके बुं धनकारक आिके.  ात चा्ध् चके अजतर्गदारानके 'लिागग नािय' असा शेकेरा न्गद कराशा.)

23. प्रशेासकेकीच हकुंशा अनच कारुाच्या आसतश भरतती प्रहकचा कआरोुातचािय शकेळकेस कआरोुातचािय टपपचाशर ंाुंबहशणचाचके
अल धकार ्ा.्िानगरपाललिका आचमक्त, बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका चाुंना आिकेत. 



24. हदवचाुंग उ क्ेदशारानके हक्ान 40%  हदव चाुंगातश असलचाबाबतचके शेासकेकीच सक्ष् प्राल धकाऱचाुंनती हदलिकेलिके
प्र्ाुपत्राचती चाचाुंकेकीत प्रत साक्षाुंकेकीत करुन अजातर्गसआरोबत जआरोडुके आश आवश चक आिके. 

25. शेासकेकीच सक्ष् प्राल धकाऱचाुंकडगन हक्ान 40%  हदव चाुंगातश असलचाबाबतचके प्र्ाुपत्र सादर ककेलिकेलचा श
लनशड  झालिकेलचा हदवचाुंग उ क्ेदशाराुंना बृिन्मुंबई  ्िानगरपाललिककेचचा शैद्यकेकीच ु्ंडळाकडके पाठहशलिके जाईलि
श बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका शैद्यकेकीच ु्ंडळानके सदर  हदवचाुंग उ क्ेदशार 'पहरचारयका ' चा पदाचके कततर्गवच
बजाशणचास शेाहररयकदृषटचा पात्र ठरहशल चानुंतर ातचास प्रातचक्ष नके्ुगक दकेणचात चकेईलि. 

26. स्ाुंतर आरक्षुाुंतगतर्गत अजतर्ग करु इलचचुाऱचा उ क्ेदशाराुंनती सुंबुंल धत स्ाुंतर आरक्षुाचचा दृृषतीकआरोनातगन
शेासकेकीच लनद्शेानमसार सक्ष् प्राल धकाऱचाुंकडगन प्राप्त ककेलिकेलिके प्र्ाुपत्र श ातचाचचा चाचाुंहकत प्रतती
साक्षाुंहकत करुन अजातर्गसआरोबत सादर करुके आश आवशचक आिके. 

27. खकेळाडग ुंचके आरक्षु ्िाराष ट्र शेासन शेालिकेच लशेक्षु श हकडा हशभागाच चा शेासन लनुतर्गच क्ाुंक
राहक धआरो-2002/प्र.क.अ.68/हकचमसके-2 हद. 01.07.2016 च चा तरतगदयनमसार  तसकेच शेासन शेमध् दयपत्रक क.
राहक धआरो-2002/प्र.क.अ.68/हकचमसके-2  हद. 18.08.2016  आलु ात चानुंतर शेासनानके चासुंदभातर्गत शकेळआरोशकेळती
लनगतर्गल्त ककेलिकेल चा आदकेशेानमसार प्राहशण च प्राप त खकेळाडग आरक्षुासुंदभातर्गत तसकेच शचआरो्चातर्गदकेततीलि
सशलिततीसुंदभातर्गत काचतर्गशािय करण चात चकेईलि.

गट- क साठाठी पात्र केकीडा च्या आस प धातर्ग 
गट-अ श गट- ब चा पदाकरयता हशियत ककेलिकेलिय खकेळ हशषचक अितर्गता  धारु करुारा

खकेळाडग  अंशा
०१) राष ट्रयच केकीडा च्या आस प धातर्ग कलनष ट गट.
      I) राष ट्रयच ्ट्र राज चगलनअर गट अलजुंखालील तक चपद च्या आस प धातर्ग .
०२) रा्ट्र राज चच्या आस तर शहरष ठ केकीडा च्या आस प धातर्ग. 
      I) रा्ट्र राज चच्या आस तर शहरष ठ गटाततीलि अलजुंखालील तक चपद च्या आस प धातर्ग .
०३) रा्ट्र राज चच्या आस तर शेालिकेच केकीडा च्या आस प धातर्ग. 
०४) रा्ट्र राज चच्या आस तर ग्राल्ु श ्हिलिा केकीडा च्या आस प धातर्ग. 
०५) रा्ट्र राज चच्या आस तर आुंतरहशद्यापतीठ च्या आस प धातर्ग. (अ आवश श्के ध)
०६) रा्ट्र राज चच्या आस तर आहदशासती केकीडा च्या आस प धातर्ग. 

०७) रा्ट्र राज चच्या आस तर प्र बॅराऑललिलमपक केकीडा च्या आस प धातर्ग. 

०८) रा्ट्र राज चच्या आस तर अपुंग केकीडा च्या आस प धातर्ग. 

(हटप- अ.क. ०१ तके ०५ ् धतीलि सशतर्ग केकीडा च्या आस प धातर्ग ् धतीलि खकेळ िके ऑललिलमपक केकीडा च्या आस प धातर्ग,
एलशेचन गकेम स आलु कॉ्नशकेल ं  गकेम स ्ध् चके स्ाशकेशे असलिकेलिके खकेळ श बमलध्दबळ तसकेच
कबडडती श खआरो-खआरो िके दकेशेती खकेळच ०५% आरक्षुासाठाठी असततीलि.) 



28. प्रकलपग्रच्या आसताुंसाठाठी सन 2001  ्िाराष्ट्र अल धलनच् क.11  ्िाराष्ट्र प्रकलपबाल धत वचक्ततीुंचके पमनशतर्गसन
अल धलनच् 1999  नमसार शेासनानके हशहित ककेलिकेलिके लनच् आलु बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका ठराश क.10
हद.03.04.2008  अनशचके ु्ंजगर  झालिकेलिय ्ागतर्गदशेतर्गक तातशके चानमसार नगरबाह हशभागाततीलि ्ट्र राजचा
प्रकलपग्रच्या आसताुंचती ज्तीन बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचचा जलिप्रकलपासाठाठी सुंपाहदत ककेलिय आिके अशेा
प्रकलपग्रच्या आसताुंसाठाठीचती आरलक्षत पदके भरणचात चकेततीलि. 

29. भमकुंपग्रच्या आसतासाठाठी आरलक्षत पदके ्िाराष ट्र शेासन, सा्ान च प्रशेासन हशभाग क. भगकुंप 1009/ प्र.क.207/
2009/16-अ, हद.27.08.2009 श शेासन लनुतर्गच क. हशकाक 2215/प्र.क.337/16-अ, हद.04.11.2016
्ध् चके हशहित ककेलिकेल चा अटय श शेतासवर्गीनमसार च्या आस शतुंत्रपुके भरण चात चकेततीलि. 

30. ्ाजती सैलनकाुंसाठाठी 15% प्र्ाुके आरलक्षत पदके शेासन लनद्शेानमसार भरणचात चकेततीलि. क्ालि शचआरो्चातर्गदा
45  शष् इतकेकी राियलि.  च्या आसशातुंतच सैलनकाुंचके अंशा ातचाुंचचा हश धशा शारस प्रयततीचके लन धन  झालचास ातचाुंनती
ककेलिकेलिके ना्लनद्लशेत ्ृातचम पश्चिात अलच्या आसतातशात रािुार नािय. उ क्ेदशारास ्ाजती सैलनक हश्मक्त प्र्ाुपत्र
सादर कराशके लिागकेलि. 

31. अनां ्मलिाुंसाठाठी १% पदके प्र्ाुके आरलक्षत पदके पहरपत्रक क. ए्बतीसती/6944 हद.27.09.2022 सआरोबतच चा
शेासन लनुतर्गच क.अनां-2018/प्र.क.182/का-03 हद.06.09.2022 ्ध् चके हशहित ककेलिकेल चा लनद्शेानमसार
भरण चात चकेततीलि.

32. पदशती धर/पदशतीका धारक अुंशेकालियन उ क्ेदशाराुंचती आरलक्षत पदके शेासन लनुतर्गच क.अुंशेका
1918/प्र.क.507/16-अ हद.02.01.2019  श 1913/प्र.क.57/2013/16-अ हद.19.09.2013  ्ध् चके
हशहित ककेलिकेल चा  लनद्शेानमसार भरण चात चकेततीलि.  

33. समलशेलक्षत बकेरआरोजगार आलंतर्गक सिाय्च चआरोजनकेअुंतगतर्गत शेासकेकीच काचातर्गलिचात पदशती धर/पदहशका धारक
अुंशेकाललिन क त्र्गचारय मि गुन ततीन शष् दर्िा ्ान धनाशर का् ककेलिकेलचा बाबतचचा प्र्ाुपत्राचती ्मळ प्रत
श रआरोजगार ्ागतर्गदशेतर्गन केंंदा्ध्चके चा अनमभशाचती नोंद ककेलचाबाबत सकेशाचआरोजन काचातर्गलिचाचचा नोंदुती
प्र्ाुपत्राचती ्मळ प्रत कागदपत्राुंचचा पडताळुतीशकेळती सादर करुके आश आवशचक आिके. 

34. लजल िा रआरोजगार श च्या आस शचुंरआरोजगार काचातर्गलिचात नाश नोंदुती ककेलिकेलिय असल चास प्र्ाुपत्राचती प्रत अजातर्गसआरोबत
सादर करुके आश आवश चक आिके. 

35. लनशड  झालिकेलचा उ क्ेदशाराुंहशरुध्द कआरोुतािय गमनिा नोंदहशलिा नािय अंशा लसध्द  झालिकेलिा नािय असके चाहरतच
प्र्ाुपत्र सुंबुंल धत पआरोललिस च्या आसटकेशेनकडगन प्राप्त  झालचानुंतरच ातचाचती सदर पदाशर नके्ुगक ककेलिय जाईलि.



36. लनशड  झालिकेल चा उ क्ेदशाराुंचती बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिका शैद्यकेकीच पहरक्षक चाुंच चाकडगन 'पहरचारयका' चा

पदासाठाठी पात्र असल चाचके प्र्ाुपत्र प्राप त  झाल चानुंतरच ात चाुंचती बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिका सकेशकेत लनचमखालील तक तती

करण चात चकेईलि.

37. लनशड  झालिकेलचा उ क्ेदशाराचती सुंबुंल धत पदाशर लनचमक्तती करणचापगशासवर्गी सदर पदाचचा 1  ्हिनचाचचा

शकेतनाएशढय रआरोख रखालील तक क् समरक्षा अना्त रखालील तक क् मि गुन भराशती लिागकेलि हकुंशा तशेा अंातर्गचके (आशेचाचके)

जाल्नपत्र सादर कराशके लिागकेलि.  उ क्ेदशारानके समरक्षा अना्त रखालील तक क् भरुनसमध् दा बृिन ् म ुंबई

्िानगरपाललिकके्ध् चके नके्ुगक न लच्या आसशकारल चास हकुंशा पहरहशक्षा धतीन कालिाश धतीत कािय कारुाच्या आस तश बडतफतर्ग

ककेल चास ात चाुंना ात चाुंनती भरलिकेलिय समरक्षा अना्त रखालील तक क् परत ल्ळण चाचा िखालील तक क रािुार नािय. 

38. लनशड प्रहकचा समरु  झालचानुंतर हकुंशा लनचमक्ततीनुंतर कआरोुातचािय क्षुती उ क्ेदशारानके चमकेकीचती

्ाहितती/प्र्ाुपत्रके/कागदपत्रके सादर ककेलचाचके हकुंशा कआरोुततीिय ्ाहितती दडशगन ठकेशलचाचके लनदशेतर्गनास

आलचास ातचाचती उ क्ेदशारय रद्दबातलि करणचात चकेईलि.  तसकेच लनचमक्तती  झालिय असलचास कआरोुततीिय पगशतर्ग

सगचना न दकेता ातचाुंचती लनचमक्तती स्ाप्त करणचात चकेईलि. 

39. लनशड  झालिकेलचा उ क्ेदशाराुंचती बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेचचा काचतर्गक्षकेत्राततीलि कआरोुातचािय रुख रुग ु ालिचात
/प्रसमलतगृिात लनचमक्तती करणचात चकेईलि.  उ क्ेदशारास ततीनिय पाळचाुं्ध्चके (Shift) का् कराशके लिागकेलि. 

40. उ क्ेदशार लनचमखालील तक ततीनुंतर ात चा आच्या आस ं ापनकेशर क्तीत क्ती ०३ शषातर्गच चा कालिाश धतीसाठाठी असकेलि. लनचमखालील तक ततीपगशासवर्गी
अंशा लनचमखालील तक ततीनुंतर आच्या आस ं ापना बदलिण चाकरयता ्िानगरपाललिका अल धकारय अंशा राजकेकीच
अल धका-चाुंकडगन शैद्यकेकीच कारुाव चलतहरखालील तक त इतर कारुाच्या आस तश आच्या आस ं ापना बदलियसाठाठी दबाश आुल चास
उ क्ेदशाराचती लनचमखालील तक तती रद्द करण चात चकेईलि. 

41. लनचमखालील तक ततीनुंतर उ क्ेदशाराुंना सकेशालनशासच्या आस ं ान उपलिउपलब  ध करुन दकेण चाचती जबाबदारय ्िानगरपाललिका
प्रशेासनाचती नािय. 

42. लनशड  झालिकेलचा उ क्ेदशारालिा लनचमक्ततीनुंतर ्मुंबई ्िानगरपाललिका (सकेशा)  लनच् 1989 तसकेच बृिन्मुंबई
्िानगरपाललिका सकेशा (शततर्ग गुक) लनच् 1999 लिागग िआरोततीलि. 

43. लनशड  झालिकेलचा उ क्ेदशारालिा लनचमक्ततीनुंतर नहशन 'पहरभाहषत अुंशेदान लनशृइयतती चआरोजना' लिागग ठरकेलि. ्ात्र
सध्चा अलच्या आसतातशात असलिकेलिय लनशृइयतती चआरोजना (मिुजके ्मुंबई ्िानगरपाललिका लनशृइयतती शकेतन लनच् 1953)
आलु सध्चा अलच्या आसतातशात असलिकेलिय सशतर्गसा धारु भहशषच लनशातर्गि लन धती चआरोजना ातचाुंना लिागग िआरोुार नािय. 

44. सदर भरतती अुंतगतर्गत लनचमक्तती ततीन शषातर्गचचा पहरहशक्षा धतीन कालिाश धतीसाठाठी असकेलि श ततीन शषातर्गनुंतरचके सकेशा

सातातच उ क्ेदशाराचचा पहरहशक्षा धतीन कालिाश धतीततीलि का्लगरयशर अशलिुंबगन असकेलि.  



 रवरशियांचेष सूंचनहा

1. चापगशासवर्गी सुंबुंल धत काचातर्गलिचात शा अनच हठकाुती सादर ककेलिकेलिके /  प्राप्त  झालिकेलिके अजतर्ग हशचारात घकेतलिके जाुार
नाियत.  तसकेच बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेनके कआरोुातचािय वचक्ततीलिा श इतर दमसऱचा सुंच्या आसंकेलिा अजतर्ग हशकुके,
लच्या आसशकारुके इातचादयुंचा अल धकार हदलिकेलिा नािय, चाचती कृपचा सशा्यंनती नोंद ंद घचाशती.

2. जर एखाद्या उ क्ेदशारानके भरततीचचा कआरोुातचािय टपपचाशर दबाश आुणचाचा प्रच्रयत ककेलचास हकुंशा अनमलचत
्ाध्च्ाुंचा अशलिुंब ककेलचाचके हकुंशा तआरोतचा वचक्ततीचती वचशच्या आसंा ककेलचाचके आढळलचास ातचालिा लनशड प्रहकचकेतगन
अपात्र ठरहशलिके जाईलि.

3. ्ध्चच्या आसं/ठक/बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेत सुंबुं ध असलचाचके भासहशुाऱचा वचक्तती चाुंचचा गैर्ागातर्गनके नआरोकरय
ल्ळशगन दकेणचाचचा आशासनापासगन साश ध रािणचाचचा उ क्ेदशाराुंना सगचना दकेणचात चकेत आिकेत.

4. सकेशाचआरोजन काचातर्गलिच/प्रकलप अल धकारय चाुंचचाकडके नोंदुती ककेलिकेलचा उ क्ेदशाराुंनती दकेखतीलि चा जाहिराततीनमसार
आश आवशचक कागदपत्राुंसि अजतर्ग सादर करुके आश आवश चक आिके. 

5. शर न्गद ककेलिकेलचा हरक्त पदाुंचचा अिशालिानमसार उ क्ेदशार उपलिउपलब ध िआरोताच भरततीचती प्रहकचा ातशहरत बुंद
करणचाचके अल धकार प्रशेासनालिा रािततीलि.

6. प्रशेासकेकीच हकुंशा अन च कारुाच्या आस तश भरतती प्रकेकीचा कआरोुात चािय शकेळकेस हकुंशा कआरोुात चािय टप प चाशर ंाुंबहशण चाचके
अल धकार  ्ा.्िानगरपाललिका आचमखालील तक त, बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिका चाुंना आिकेत. 

                                                                                                              सिय/-
              अल धलक्षका                              (डॉ.सुंतआरोष गाचकशाड)                 (रॉ. ्ुंगलिहा गरो्हारयांचे)
       शेमशगषा सकेशा हशभाग (प्र.)             उप काचतर्गकारय आरआरोख रुगच अल धकारय (्म.)     कहायकार्याकहारी आररोुगय अलअधिकहारी

      



      पररचहारीकहा (  ) Staff Nurse पिहासंहाठठ रवनुं्जी अजहाकार्यासंरोब् संक्ष् प्रहालअधिकहाऱयहाुंनजी संहाक्षहाुंरक् कयांचेलियांचेण झालेल यहा कहागिपत्रहाुंगरपालिकेच यहा 
छाहायहाुंरक् प्र्जी ण खहालिीलिक्हानयांचे जरोरहाव यहा् व कहागिपत्रहाुंनहा पृष ठक्हाुंक ियांचेण यहा् यहावहा. 
अजकार्या व अजहाकार्यासंरोब् जरोरण यहा् ययांचेुहा-यहा छाहायहाुंकयकी् प्र्जीसंहाठठ वहापरण यहा् ययांचेुहारयांचे कहागि चहाुंगण झालेल यहा प्र्जीचयांचे 
A-4 आकहारहा्जीलि असंहावयांचे. ्संयांचेच छाहायहाुंकयकी् प्र्जी संमस पष ट वहाच्हा ययांचेण यहाजरोुग यहा (Readable) असंहाव यहा्. 

अ.क. कागदपत्राुंचा क्
०१ जन ्  दाखलिा 
०२ शेाळा सआरोडल चाचा दाखलिा 
०३ दिाशती (SSC) गमु पलत्रका श प्र्ाुपत्र 
०४ बाराशती(HSC) गमु पलत्रका श प्र्ाुपत्र 
०५ जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक्  (G.N.M)प्रं् शषतर्ग गमु पलत्रका 
०६ जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक्  (G.N.M)लवदततीच शषतर्ग गमु पलत्रका 
०७ जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक्  (G.N.M)तृलतच शषतर्ग गमु पलत्रका 
०८ जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक्  (G.N.M)पदहशका (Diploma) प्र्ाुपत्र
०९ जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक् (G.N.M)पास  झाल चाचके प्र्ाुपत्र (Passing Certificate )

१० जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा अभ चासक्  (G.N.M)Attempt Certificate.
११ ्िाराष ट्र नलस्यंग कसिंग कौलनसलिचके नोंदुती प्र्ाुपत्र श नमतनतीकरुाचती पाशतती (नोंदुती प्र्ाुपत्राचती शै धता सुंपमष टात आलिय असल चास)

१२ सुंगुक अितर्गतकेचके प्र्ाुपत्र 
१३ जात प्र्ाुपत्र  

१४ जात शै धता प्र्ाुपत्र 
१५ नॉन हक्तीलिकेअर प्र्ाुपत्र नॉन हक्तीलिकेअर प्र्ाुपत्र नमतनतीकरुाचती पाशतती (नॉन हक्तीलिकेअर प्र्ाुपत्राचती शै धता 

सुंपलिय असल चास)
१६ स्ाुंतर आरक्षुाबाबतचती प्र्ाुपत्रके (हदव चाुंग व चखालील तक तती / खकेळाडग / प्रकल पग्रच्या आस त / भमकुंपग्रच्या आस त / ्ाजती सैलनक / 

अुंशेकालियन पदशती धर उ क्ेदशार/अनां)
१७ हशशािनुंतरच चा नाशानके ्हिलिा उ्केदशार अजतर्ग करयत असलिचास हशशाि नोंदुती प्र्ाुपत्र श ्िाराष ट्र शेासन राजपत्राचती प्रत 

१८ ्िाराष ट्र रा्ट्र राज चाचा रहिशासती असल चाबाबतचके अल धशास प्र्ाुपत्र (Domicile Certificate)

१९ ्िाराष ट्र नागरय सकेशा (लििान कम टम ुंबाचके प्रलतजापत्र) लनच्,२००५ नमसार न्मना सआरोबत जआरोडलिकेलिा आिके. 
२० सकेशाचआरोजन काचातर्गलिचाकडके नोंदुती ककेलिय असल चास प्र्ाुपत्र
२१  लशेक्षा / गमन िा / न चाचालिचतीन प्रकरु असल चास ात चाबाबत कागदपत्रके 
२२ सध् चा नआरोकरय करयत असल चास पगशासवर्गीच चा लनचआरोखालील तक ात चाचके नािरकत प्र्ाुपत्र
२३ बृिन ् म ुंबई ्िानगरपाललिककेच चा काच् सकेशकेत असल चास ओळखपत्राचती प्रत 



बृहन म् ुंबई ्हहानगरपहाललिकहा
संहावकार्याजलनक आररोुग य ण खहा्यांचे 

"पररचहारीकहा" (  ) Staff Nurse पिहासंहाठठ अजकार्या
 उ्केदशारानके खालियलि दआरोन ियपैकेकी एका स्आरोर  √·असके लचन ि कराशके 

01 बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन ''पहरचारयका'’ अभचासक् (G.N.M.) उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा 
उ्केदशाराुंकरयता अजतर्ग (९० % अुंतगतर्गत हरखालील तक त असलिकेल चा जागाुंकरयता अजतर्ग )

02 बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका पहरचचातर्ग शेाळकेतगन श इतर ्ानचताप्राप्त पहरचचातर्ग शेाळकेतगन''पहरचारयका'’ 
अभचासक् (G.N.M.) उइयततीुतर्ग  झालिकेलचा उ्केदशाराुंकरयता अजतर्ग 
(१० % अुंतगतर्गत हरखालील तक त असलिकेल चा जागाुंकरयता अजतर्ग )

प्रलत, 
काचतर्गकारय आरआरोख रुग च अल धकारय, 
साशतर्गजलनक आरआरोख रुग च खातके,
एफ/दलक्षु हशभाग काचातर्गलिच इ्ारत, 
खआरोलिय क्ाुंक ४९, ०३ रा ्जलिा, 
डॉ. बाबासािकेब आुंबकेडकर ्ागतर्ग, 
परळ, ्मुंबई – ४०० ०१२.

बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचचा अुंतगतर्गत प्र म्ख रुख रुगुालिचके,  हशशेकेष रुख रुगुालिचके,  उपनगरयच रुख रुगुालिचके श
साशतर्गजलनक आरआरोख रुगच खाातचाुंतगतर्गत प्रसगलतगृिके चाुंचचा आच्या आसंापनकेशरयलि पररचहारीकहा“   (Staff  Nurse) “ चा पदाकरयता
हद.२७.०२.२०२३ च चा जाहिराततीनमसार ्ती लनम नच्या आस शाक्षरयकार हशनुंतती अजतर्ग सादर करयत आिके. 

अ.  क. उप क. तपशेतीलि

१ अ) उ क्ेदशाराचके सुंपगुतर्ग नाश (्राठाठीत)
आडनाश 
नाश
शहडलिाुंचके/पततीचके नाश 
आईचके नाश 

ब) शैशाहिक लच्या आसंतती हशशाहित अहशशाहित

क) हशशािापगशासवर्गीचके सुंपगुतर्ग नाश (्हिलिाुंकरयता)- 
(सआरोबत हशशाि नोंदुती प्र्ाुपत्र श ्िाराष ट्र शेासनाच चा राजपत्राचती चाचाुंकेकीत प्रत जआरोडण चात चाशती.)

२ अ) आ धार क्ाुंक हकुंशा आ धार नोंदुती क्ाुंक

ब) प्र बॅन क्ाुंक

३ ललिुंग
पमरुष च्या आस त्रती

उ य्ांचेिवहारहानयांचे त यहाचयांचे पहारपत्र

आकहारहा्जीलि अलिीकरजीलि

रुंगजी् छाहायहालचत्र ययांचेरयांचे

लचकटवून छाहायहालचत्रहावर

स वहाक्षरी करहावजी. 



४ अ) जन् हदनाुंक (dd/mm/yyyyy चा 
न्मन चा्ध् चके हदनाुंक न्गद कराशती.)

ब) हदनाुंक-२१/०३/२०२३  रआरोजती असलिकेलिके
शच  

शषतर्ग- ्हिनके- हदशस-

५ अ) उ क्ेदशार बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिककेचके
काच्  क त्र्गचारय  आिकेत का?

 
िआरोच नािय

ब) असल चास क त्र्गचारय सुंककेताुंक क्ाुंक

६ अ) सध् चाच चा शाच्या आस तव चाचा सुंपगुतर्ग पइयता 
घर क्ाुंक / घर / हबलडतीुंगचके नाश  
हशभाग / लि्र बॅ ुंड्ाकतर्ग /्ागतर्ग
शेिराचके / गाशाचके नाश
तालिमका श लजल िा 
हपन कआरोड क्ाुंक

ब) काच् शाच्या आस तव चाचा पइयता 
घर क्ाुंक / घर / हबलडतीुंगचके नाश  
हशभाग / लि्र बॅ ुंड्ाकतर्ग /्ागतर्ग
शेिराचके / गाशाचके नाश
तालिमका श लजल िा 
हपन कआरोड क्ाुंक

क)  च्या आसंालनक पआरोललिस च्या आसंानकाचा सुंपगुतर्ग पइयता
(हपनकआरोडसि)

ड) उ क्ेदशाराचा लनात च शापरात असलिकेलिा
ई/ क्ेलि आचडती क्ाुंक

इ) उ क्ेदशाराचा लनात च शापरात असलिकेलिा
्आरोबाईलि क्ाुंक-



७ अजकार्यािहारहाचहा रशिैक्षलुक ्परशिजीलि
अ) अ

क
अभ चासक् सशतर्ग

हशषचाततीलि
प्राप त गमु  

पैकेकी
गमु  

टखालील तक कके उइयततीुतर्ग
 झाल चाचके

शषतर्ग

्राठाठी हशषचाततीलि 
गमु      

ु्ंडळाचके  नाश 

प्राप त गमु पैकेकी गमु   
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
१ ्ाध् चल्क शेालिाुंत 

प्र्ाुपत्र परयक्षा 
(SSC)

२ उच च ्ाध् चल्क 
शेालिाुंत प्र्ाुपत्र 
परयक्षा (HSC)

ब) अ
क

अभ चासक् एकग ु प्राप त
गमु  

पैकेकी गमु  टखालील तक कके हकतव चा
प्रचात नात
उइयततीुतर्ग

(I/II/III)

उइयततीुतर्ग
 झाल चाचके
्हिना श

शषतर्ग 

सुंच्या आस ं ा/हशद्यापतीठाचके
नाश 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८
i जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  

ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा 
अभ चासक्  
(G.N.M)प्रं् शषतर्ग 

ii जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  
ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा 
अभ चासक्  
(G.N.M)हद्ततीच शषतर्ग 

iii जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  
ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा 
अभ चासक्  
(G.N.M)तृततीच शषतर्ग

एकग ु गमु  (i+ii+iii)
*जनरलि नलस्यंग अ्र बॅ ुंन ड  ल्डशाचफरय हडपलिआरो्ा (G.N.M)अभ चासक्ाचके प्रं्/हद्ततीच/तृततीच शषतर्ग एकापकेक्षा जाच्या आस त
प्रचात नात उइयततीुतर्ग  झालिके असल चास सशतर्ग गमु पलत्रका सआरोबत जआरोडुके आश आवश चक आिके. 

क) ्िाराष्ट्र नलस्यंग कसिंग कौलनसलिचा नोंदुती क्ाुंक
श शै धता हदनाुंक (रलजच्या आस ट्रकेशेनचती शै धता 
हदनाुंक सुंपमष टात आलिय असल चास 
नमतनतीकरुाचती पआरोचपाशतती सआरोबत 
जआरोडाशती.)

नोंदुती क्ाुंक 
शै धता हदनाुंक 



ड) सुंगुक हशषचक ए्.एस.सती.आच.टय. 
हकुंशा शेासनानके हशहित ककेलिकेलिके सुंगुक 
हशषचक अभ चासक् उइयततीुतर्ग  झालिा आिात 
का?

िआरोच   नािय
(असल चास ात चाबाबतचा तपशेतीलि)
सुंगुक हशषचक अभ चासक्ाचके नाश उइयततीुतर्ग  झाल चाचके शषतर्ग 

८ संहा्हालजक व सं्हाुं्र आरक्षुहाचहा ्परशिजीलि 
अ) उ्केदशाराचती  च्या आस शतणतःचती जात/पआरोटजात/ प्रशगतर्ग जात-                 पआरोटजात-                प्रशगतर्ग- 
ब)

क)

उ्केदशार सा्ालजक आरक्षुाचा फाचदा 
घकेऊ इलचचतआरो/इलचचतके का ?
उ्केदशार ्ट्र राज चा प्रशगातर्गतमन अजतर्ग करु 
इलचचतआरो/इलचचतके चआरोख रुग च तकेंके √·असके लचन ि 
करा. 
(सा्ालजक आरक्षुाचा फाचदा घकेऊ इलचचत
असल चास, जाहिरातती्ध् चके न्गद ककेल चाप्र्ाुके
जात प्र्ाुपत्र, जात शै धता प्र्ाुपत्र, 
उन नत श प्रगत गटात ्आरोडत 
नसल चाबाबतच चा अद्यचाशत प्र्ाुपत्राचती / 
नमतनतीकरु पाशततीचती प्रत सआरोबत जआरोडाशती.)

िआरोच   नािय

अनमसगलचत
जातती

अनमसगलचत
ज्ातती 

हश्मक्त
जातती (अ)

भटखालील तकचा
ज्ातती (ब)

भटखालील तकचा ज्ातती
(क)

भटखालील तकचा
ज्ातती (ड)

इतर
्ागास
प्रशगतर्ग

हशशेकेष
्ागास
प्रशगतर्ग

आलंतर्गक
दृष टचा द मबतर्गलि

घटक

सशतर्गसा धारु/
खमलिा

ड) उ क्ेदशार स्ाुंतर आरक्षुाचा फाचदा 
घकेऊ इलचचतआरो/इलचचतके का ?
असल चास चआरोख रुग च तकेंके  √ असके लचन ि करा.

(स्ाुंतर आरक्षुाचा फाचदा घकेऊ 
इलचचत असल चास ात चाबाबत जाहिराततीत 
न्गद ककेलिकेलिय सशतर्ग आश आवश चक कागदपत्रके 
सआरोबत जआरोडाशती.) 

िआरोच   नािय
्ाजती
सैलनक

अुंशेकालियन
क त्र्गचारय 

भगकुंपग्रच्या आसत प्रकलपग्रच्या आसत खकेळाडग अनां हदव चाुंग
व चखालील तक तती

हदव चाुंग व चखालील तक तती असल चास हदव चाुंगात शाचा पमढयलिपैकेकी हक्ान एक
उपपकार न्गद करुके आश आवश चक आिके. 
a) LV- Low Vision / क्षतीुदृृषती 
b) OL-One Leg /1 पाच 

CP-Cerebral Palsy/ े्ंद मचा  पक्षाघात 
LC-Leprosy Cured /कम ष्ठरआरोग्मक्त
Dw-Dwarfism /शेाहररयक शाढ खम ुंटुके 
AAV-Acid Attack Victim (आमलि िललिाग्रच्या आसत)

c) SLD- Specific Learning Disablity/ हशलशेृष 
लशेक्षु अक्ष्ता
 MI – Mental Illness/्ानलसक आजार

d) MD-Multiple Disabilities involving (a) to (c)
/गट अ तके गट क ्ध्चके दशेतर्गहशणचात आलिकेलचा
हदवचाुंगातशासि एकापकेक्षा जाच्या आसत प्रकारचके हदवचाुंगातश



९ सकेशाचआरोजन काचातर्गलिचाचके नोंदुतीपत्र 
असल चास ात चाचा क्ाुंक श हदनाुंक 

क्ाुंक  - 
हदनाुंक  -

१० अ) उ क्ेदशारास चापगशासवर्गी कआरोुात चािय 
गमन हाकरयता  लशेक्षा  झालिय िआरोतती का?
(असलचास ातचाचा तपशेतीलि न्गद करुन 
कागदपत्रके सआरोबत जआरोडाशती.)

िआरोच   नािय

ब) उ क्ेदशाराहशरुध्द पआरोलियस चसिंग कौकशेती/ 
नचाचालिचतीन प्रकरु प्रलिुंहबत हकुंशा 
प्रच्या आसताहशत आिके का?
(असलचास ातचाबाबतचा तपशेतीलि न्गद 
करुन कागदपत्रके सआरोबत जआरोडाशती.)

िआरोच   नािय

क) सध्चा उ क्ेदशार इतरत्र नआरोकरयस आिके 
का?
(असलचास ातचाबाबतचा तपशेतीलि दकेऊन 
पगशासवर्गीच चा लनचआरोखालील तक ात चाचके ना-िरकत 
प्र्ाुपत्र सआरोबत जआरोडाशके.)

िआरोच   नािय

    ्ती,  चकेंके असके प्र्ालुत करतआरो/  करतके केकी,  अजातर्गत न्गद ककेलिकेलिय सशतर्ग ्ाहितती बरआरोबर श खरय आिके.  ातचापैकेकी कआरोुततीिय
्ाहितती खआरोटय अंशा चमकेकीचती आढळलचा्मळके ्ा झा अजतर्ग फकेटाळगन लिाशलचास हकुंशा लनशडतीचचा कम ठलचािय टपपचाशर ्ा झती
उ क्ेदशारय रद्द ककेलचास ातचाबाबत ्ा झती काियिय तकार रािुार नािय. अजातर्गद्ारके हदलिकेलिय कआरोुततीिय ्ाहितती खआरोटय आढळलचास
बृिन्मुंबई ्िानगरपाललिका ्ाझचाहशरुध्द काचदकेशेतीर कारशाई करु शेकतके चाचती ्लिा जाुतीश आिके.

                                    
                                                                                                         आपलिहा/आपलिी रवश वहासूं, 

रिनहाुंक-                                                                             उ्यांचेिवहारहाचजी स वहाक्षरी 
रठकहाु-                                                                            उ्यांचेिवहारहाचयांचे संुंपूुकार्या नहाव 

                                                                                                             
 



्िाराष ट्र नागरय सकेशा (लििान कम टम ुंबाचके प्रलतजापत्र) लनच्, 2005 नमसार 
अजातर्गसआरोबत जआरोडाशचाच चा लििान कम टम ुंबाच चा प्रलतजापत्राचा न म्ना 

प्रलतजापत्र
न्मना-अ 

(लनच् 4 पिा) 

्ती  शती./शती्./कम ्ारय......................................................................................

शती..............................................................................चाुंचा/चाुंचती ्मलिगा/्मलिगती/पात नती,  

शच.............शषतर्ग, रािुार, ......................................................................................

...................................................................................................................

      चाव दारके पमढयलिप्र्ाुके असके जाियर करतआरो/करतके केकी,

1. ्ती पररचहारीकहा “ (  )Staff Nurse “ चा पदासाठाठी ्ा झा अजतर्ग दाखलि ककेलिकेलिा आिके. 

2. आज रआरोजती ्लिा ........................ (सुंंख चा) इतकेकी िचात ्मलिके आिकेत.  ात चापैकेकी हद.28 ्ाचतर्ग, 2005

नुंतर जन ् ालिा आलिकेल चा ्मलिाुंचती सुंंख चा .................... इतकेकी आिके. 

3. िचात असलिकेल चा ्मलिाुंचती सुंंख चा दआरोन पकेक्षा अल धक असकेलि तर हदनाुंक 28 ्ाचतर्ग 2005  श ात चानुंतर जन ् ालिा

आलिकेल चा ्मलिा्मळके चा पदासाठाठी ्ती अनितर्ग ठ रहशण चास पात्र िआरोईलि चाचती ्लिा जाुतीश आिके. 

हठकाु -

हदनाुंक -

                                                                                              आपलिा/आपलिय हश आवश शासग, 

                                                                                                उ क्ेदशाराचती च्या आस शाक्षरय 
                                                                                                उ क्ेदशाराचके सुंपगुतर्ग नाश 
                                                                         



पररचहारीकहा (Staff Nurse) चा  पदाकरयता  हद. 08/03/2023 तके

हद.21/03/2023 चा कालिाश धती्ध् चके "वैद्यकयकीय अलअधिक्षक यहाुंचयांचे कहायहाकार्यालिय  ,

कस ् मरबहा रुुग ु हालिय   (  संुंसंगकार्याजन य ररोगहाुंसंहाठठ  ),   वॉरकार्या नुं  .07,

(  प्रलरशिक्षु  /  लियांचेक चर हॉलि  ),   ्ध यव्र्ती कहारहागृहहासं्रोर  ,   संहानयांचे गमरुजजी ्हागकार्या  ,

(  ऑरकार्यार ररोर  ),   लचुंचपरोकळजी   (  पल्चि्  ),     म् ुंबई  -400 011.  " चा पात ातचाशर

हशहि त ्मदततीत टपालिानके हकुंशा प्रात चक्ष सादर करण चात आलिकेलिके अजतर्गच

भरततीप्रहकचकेसाठाठी ग्राह  धरण चात चकेततीलि. अन च हठकाुती सादर करण चात

आलिकेलिके अजतर्ग भरततीप्रहकचकेसाठाठी ग्राह  धरण चात चकेुार नाियत. 


